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Εμπειρία και νιάτα 

Στην τελική φάση της προετοιμασίας τους ενόψει των 13ων ΑΜΚΕ έχουν μπει και οι 
πρωταθλήτριες μας στο τζούντο. Η εθνική Κύπρου των γυναικών στο άθλημα, 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρή, αφού συνδυάζει την εμπειρία και τον ενθουσιασμό 
των νεαρών. Πιστεύεται ότι μπορούν να υλοποιήσουν τον στόχο τους που φτάνει σε 
μερικές περιπτώσεις στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με επικεφαλής την Πόπη 
Σταυρινού. Η προετοιμασία τους συνεχίζεται χωρίς προβλήματα υπό την καθοδήγηση 
των Μιχάλη Σκουρουμούνη και Σπύρου Σπύρου.  

Το Σάββατο το πρωί στο Λευκόθεο Αθλητικό Κέντρο είναι προγραμματισμένο το  test 
event του αθλήματος στο οποίο θα διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας και στα 
οργανωτικά θέματα.  

Οι αθλήτριες της εθνικής γυναικών στο τζούντο, ανά κατηγορία, είναι οι ακόλουθες:  

48 κιλά, Έβελιν Ταρουιρέϊ: Λαμβάνει μέρος στους ΑΜΚΕ για πρώτη φορά σε μια 
κατηγορία που θεωρείται δύσκολη και αποτελεί ερωτηματικό μέχρι που μπορεί να 
φτάσει.   

52 κιλά, Πηνελόπη Σταυρινού: Παρ’ ότι μόλις 24 χρονών θεωρείται ιδιαίτερα 
έμπειρη αθλήτρια. Φέτος όλοι εκτιμούν πως έφτασε η στιγμή που θα πανηγυρίσει το 
χρυσό μετάλλιο.   

57 κιλά, Μαριλένα Δημοσθένους: Η 17χρονη αθλήτρια είναι πολύ δυναμική και 
παρουσιάζεται ως ένα δυνατό αουτσάϊντερ για την πρώτη θέση.   

63 κιλά, Δέσποινα Παναγιώτου: Άλλη μια αθλήτρια με εμπειρία. Στα 26 της 
χρόνια θα επιδιώξει να μπει στα μετάλλια. Μετά τους ΑΜΚΕ 2009 ενδέχεται να 
ασχοληθεί με την διεθνή διαιτησία στο χώρο του αθλήματος.   

73 κιλά, Ναταλία Κισσονέργη: Η 20χρονη φοιτήτρια διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα 
με τους Κύπριους γονείς της. Άγνωστο τι μπορεί να πετύχει αφού είναι η πρώτη της 
συμμετοχή στην εθνική ομάδα και λαμβάνει πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες.  
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